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1. account 

nieuw account aanmaken



Maak een keuze en vul het formulier in, kies een abonnement en klik op ‘account aanmaken’. Volg de aanwij-
zingen op het scherm, u moet uw account activeren dmv een link welke u toegestuurd krijgt per e-mail. 
Pas als de beheerder uw account heeft goedgekeurd kunt u bieden op een project.

Klik op ‘schrijf je ook in’ om een nieuwe account aan te maken.
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2. inloggen

op het beheersysteem
(of om te bieden)



bovenstaand venster wordt getoond. Vul uw gegevens in en klik op ‘inloggen’.

Klik op inloggen om in te loggen op het beheersysteem voor u als ZZP’er. ook moet u inloggen om te kunnen 
bieden.
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op de ‘ZZP Home’ pagina worden meldingen geplaatst over de status van uw account.

u bent succesvol ingelogd, dit kunt u zien aan de welkomsgroet en het rode blokje achter het logo.
in de lichtgrijze balk vindt u de navigatie voor uw account.
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3. bieden

op een project 



op de eerste pagina van uw account ziet u ook de status van uw account. u kunt pas bieden als alle documen-
ten zijn ge-upload, geldig zijn en de beheerder uw account heeft goedgekeurd. Klik op ‘alle veilingen’.

Klik op inloggen om te kunnen bieden. (Pas als uw account is geactiveerd en door de beheerder is goedgekeurd 
kunt u bieden op projecten).
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bovenstaande pagina is een detailpagina van een project, hier vindt u alle informatie over het project. 
Klik op ‘bieden’ om een bod uit te brengen.

Het overzicht van alle veilingen wordt getoond. Klik op de titel van een project om de details te lezen 
(en om te bieden) of klik op ‘bieden’.
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uw bod wordt geplaatst in uw account onder ‘Mijn biedingen’. onder het kopje ‘actief’ staat uw bod. u kunt dit 
bod verwijderen door op het kruisje achter de titel van het project te klikken. 

Kies als eerste op welke dienst u wilt bieden (meedere diensten mogelijk) en vink deze aan. 
Vul uw bod in (het gaat om een uurtarief) en eventueel een toelichting. Klik op ‘Plaats bod’ om het het bod te 
plaatsen.
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3b. bieden aFronden

Modelovereenkomst
bekijken en accordeer



onder ‘Modelovereenkomst’ kunt u nu eerst de Mo bekijken en vervolgens kunt u deze accorderen door op 
‘akkoord’ te klikken. Het bedrijf krijgt dan de melding dat u akkoord geeft op deze modelovereenkomst.

als een bedrijf uw bod accepteert en uw dienst(en) gunt krijgt u daar een e-mail van, ook staat op uw ZZP home
pagina dat u een Mo (Modelovereenkomst) moet accorderen. ga naar ‘Mijn biedingen’.
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4a. Het cMs

ZZP Home (documenten beheren)



als u de documenten wilt beheren scrolt u naar beneden en klikt u op ‘documenten toevoegen’.

op de pagina ‘ZZP Home’ worden meldingen geplaats over de status van uw account. ook vindt u hier de 
statussen van alle documenten.
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om een nieuw document te uploaden scrolt u naar beneden en klikt u op ‘document toevoegen’ of 
‘certificaat toevoegen’. Klik op ‘document uploaden’ om het nieuwe bestand te uploaden.

bovenstaande pagina wordt getoond. om een document te vervangen klikt u op ‘bladeren’ om het bestand te 
uploaden vanaf uw computer. scrol vervolgens naar beneden en klik op ‘document uploaden’ om het nieuwe 
bestand te uploaden. achter ‘geldig tot’ kunt u de geldigheid aanpassen. om een document te verwijderen klikt u 
op ‘verwijderen’.
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4b. Het cMs

Mijn biedingen



als een bieding is afgerond (incl. geaccordeerde modelovereenkomst) komt deze onder het kopje 
‘toegekende projecten’ geplaatst. in de kolom ‘Modelovereenkomst’ kunt u de Mo (Modelovereenkomst) 
bekijken en downlaoden als PdF.

alle biedingen worden geplaatst in uw account onder ‘Mijn biedingen’. onder het kopje ‘actief’ staan alle actieve 
biedingen. u kunt dit bod verwijderen door op het kruisje achter de titel van het project te klikken. 
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4c. Het cMs

Mijn gegevens
en abonnement beheren



scrol naar beneden voor het abonnement en de status hiervan. als u uw abonnement wilt wijzigen kiest u 
het abonnement en klikt u op ‘abonnement aanpassen’. Volg de aanwijzigingen op het scherm om de 
betaling af te ronden.

al uw gegevens (ook het abonnement) worden bewaard in uw account onder ‘Mijn gegevens’. 
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4d. Het cMs

Facturen



Hier kunt u de factuur bekijken en/of downloaden. Via de knop ‘betalen via ideal’ kunt u de factuur betalen.

Het overzicht van facturen vindt u onder het kopje ‘Facturen’.
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